
 علم   کمونیسم     نوین     سنتز   آمریکا     انقالبی     کمونیست     حزب جهان   کمونیستی     المللی     بین     جنبش

بنیادا که جهانی به اضطراری نیاز جدید، سالی ؛۲۰۲۱ سال مناسبت به آواکیان باب ۀبیانی
بشریت تمام رهایی است: برای نوین

        ۲۰۲۱  برای سال      [  ۱  ]  بیانیه باب آواکیان
(م ل )م ایران کمونیست حزب از ترجمه

میشEEود برگزار خاص شرایطی در جمهوری ریاست انتخابات که کردم تحلیل ،  [  ۲  ]ته  گذش     سال     آگوست     اول     ۀبیانی     در .یکم
در کماکEEان رژیم این انتخابEEات هنگEEام چنانچه دارد. بنEEابراین بر در عمیقی خطرات ترامپ/ پنس رژیم ماندن قدرت در و

آن ۀنمایند تEEرامپ/پنس رژیم که فاشیسEEمی به قEEاطع انتخابEEاتی شکست کEEردن وارد بEEرای بایدن به دادن رأی باشد، قدرت
شد، خواهد منتهی فاجعه به احتماال دادن رأی به صرف اتکاء که کردم تاکید زمان بود. هم خواهد مهم و ضروری است،

به رو و پایEEدار اما خشEEونت بEEدون حرکEEتی در ای، تEEوده بسیج یک یافتن جریان و خیابان به ها توده وسیع آمدن بنابراین
اهمیتی از است داده را آن فراخوان رفیوزفاشیسم  برود!« که االن همین باید فاشیست رژیم »این ۀمطالب طرح با رشد،
.است برخوردار حیاتی

این با و کنندE برکنEEار را فاشیسEEتی رژیم این تا دادندE رأی زیادی شمار در مردم های توده که رفت پیش طور این اوضاع
باالخره و کودتا برای ترامپ روزافزون کردند. تالشهای وارد ترامپ/ پنس رژیم به را ای قاطعانه انتخاباتی شکست کار
در خود باخت پذیرش از هنوز که حالی در ترامپ و خورد شکست و مانده ناکام کودتا به بارش خشونت و گسترده اقدام

شده محاصره تحت نظامی اردوگاه به تبدیلE که پایتختی در بایدن کند. اما ترک را قدرت شد وادار میکند،E امتناع انتخابات
.کرد برگزار را اش جمهوری ریاست تحلیف مراسم بود،

را اش فاشیسEتی حEاکمیت اسEاس میتوانست میمانEEد، قEدرت در دیگر طریقی به یا میشد انتخاب دوباره فاشیستی رژیم اگر
فوری خطِر انتخابات، این بگذارد. با اجرا به تر کامل شکل به را هولناکش برنامه  و یافته بیشتری جسارت و کند تحکیم

دارد! اما تجلیل ارزش و زیاد اهمیت شد، مقامش ترک به مجبور ترامپ/ پنس رژیم که واقعیت شد. این رد گوش بیخ از
فزاینEEده هEEای کEEاری تبه و رژیم این حEEاکمیت سال چهار طول در بلکه انتخابات با رابطه در تنها نه که است این واقعیت

انتخابEEات، از پس ۀدور در نگEEرفت. و شEEکل بEEود فراخوانEEده رفیوزفاشیسم که خشEEونت بEEدون اِی تEEوده حEEرکت آن اش،
بEEاخِت علEEیرغم که است وضEEعیتی واقعیت این فاشیسEEم. پیامد با مخEEالفت نه و بودندE فاشیستی تحرکات تسلط تحت خیابانها

با ضدیت که حالی در هستند شدن تر قوی حال در جوانب بسیاری از فاشیست نیروهای انتخابات، در ترامپ/ پنس رژیم
.میشود تعیین دموکرات حزب توسط اش چارچوبه و بوده منفعالنه اندازه از بیش آنها

در »ترامپیسEم« را طلبانEه، جنگ و تهEاجمی طEور به شEور، با کشEور مردم از نیمی به قریب که دیدE را واقعیت این باید
»شEEهر میشEEود ادعا که کشEEوری در که است ناپذیر اجتناب واقعیتی بود. این واقعیتی چنین بیان انتخابات و کشیدندE آغوش
اسEEت! فEEراوان جامعه از زیادی بخشهای در کلی طور به هم و حکومت سطوح همه در فاشیسم تپه« است، روی نورانِی

عقل از اسEEتفاده با که است واقعیت واِر دیوانه تحریفEEات به شEEان ۀمتعصبان وفاداری فاشیستها،  ۀبرجست های مشخصه از
آمEEیز، جنEEون تحریفEEات این اسEEت. زیEEرا غیرممکن موارد از بسیاری در و کرد نفوذ ذهنشان در میتوان سختی به فکت و

خصEEمانه را شEEان ۀ�دیرینEE انزجارهEEای و تعصبات و میکند تقویت امتیازاتشان دادن کف از به نسبت را آنها خطر احساس
ایEEاالت پیEEدایش زمEEان از که دارد داری-امپریالیسEEتی سEEرمایه سیسEEتم اساسی دینامیک در عمیق ریشه میکنEEد. فاشیسم تر

دیگر مهم حقیقت اسEEت. یک بEEوده حEEاکم آن تاریخ کل در و کشور این در نسلکشی، و داری برده مبنای بر آمریکا متحده
خواهد شکست شEEدت کشور« به کردن »متحد زخم« و این »بستن برای تالش در است: بایدن مربوط موضوع این به نیز

:نوشتم قباًل که خورد. همانطور

با “آشEEتی” نEEوع هیچ اسEEت. زیEEرا دروغین ادعEEایی این اما کEEرد” خواهند متحد را “کشEEور میگویند دموکراتها و بایEEدن»
داشEEت. زیEEرا خواهد وحشEEتناکی نتEEایج و عEEواقب که فاشیسEEتها شEEروط به دادن تن اسEEاس بر مگر نیسEEت، ممکن فاشیستها

طلEEبی برتEEری بEEرای محEEدودیت ایجEEاد گونه هر با ضدیتشEEان از برخاسته فاشیستها ۀمتعصبان و ورزانه کینه “عصبانیِت”
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محیط ۀافسارگسEEیخت چپEEاول و آمریکEEایی هEEار شوونیسم هEEا(، خارجی از )نفرت ستیزی بیگانه مردانه، گری سلطه سفید،
.«است زیست

بEEود خواهد تEEرامپ/ پنس رژیم عریEEان جنایتهای از متفاوت بایدن/هریس حکومت سیاستهای از بسیاری که نیست تردیدی
کEEرد خواهند سEEعی آنها که روشی داشEEت. اما متفEEاوتی« خواهد »احسEEاس هEEریس، و بایEEدن حکومت تحت اوضاع قطعًا و

فEEرد هیچ که است چEیزی این و است –امپریالیسم دار سEرمایه سیسEEتم نیازهEای و منافع بر کنند«E منطبق متحد را »کشور
ایEاالت حفظ و »ثبات« داخلی تقویت و مجدد استقرار برای تالش کند. در مشارکت آن در نباید و بخواهد نباید شرافتمندی

»جریEEان نهادهEEای سایر همچنین )و دموکراتها و هریس و بایدن جهان، یک ۀشمار ستمگر قدرت عنوان به آمریکا متحده
فاشیسم از حق به که را مردمی های توده تا کرد خواهند ای قاطعانه سی.ان.ان( تالشهای و تایمز نیویورک اصلی« مانند

طریق از را کEEار بزننEEد. این گEEره سیسEEتم این به محکم هسEEتند، تEEری عادالنه جهان آرزومند و متنفرند ترامپ/ پنس رژیم
آن از مEEانع کEEرد خواهند سEEعی و داد خواهند انجEام سیسEEتم هEEای چارچوبه در ها تEEوده فعالیت و سیاسی دید کردن محدود
که جEEایی کننEEد.E تا عمل بشEEریت اساسی منEEافع اسEEاس بر کلی طور به و خودشان اساسی منافع مبنای بر ها توده که شوند
که هولنEEاکی مصEEائب که آن جز داشت نخواهد ای نتیجه واقع در بمانEEد، سیسEEتم هEEای چارچوبه به محEEدود فعالیتها و افقها
تحEEرک محEEدودیت، این حEEال عین در و یابند افEEزایش اسEEت؛ شEEده تعبیه آن ذات در و آورد می بشریت سر بر سیستم این

و کشEEور این در پیشEEاپیش و میکنندE تقویت را فاشیسم که داد سیاسی( خواهد و اجتماعی )و اقتصادی نیروهای به بیشتری
.اند داده نشان  خود از زیادی قدرت کشورها، از دیگری شمار

و تEEرامپ/ پنس رژیم قاطعانه انتخابEEاتی شکست به منجر انتخابEEات در دادن رأی که است مهم بسیار که آن وجود با .دوم
دو :که کند پنهEEان را حیEEاتی حقیقت این داد اجEEازه نباید اما اسEEت، شEEده فاشیستی حکومت کاملتر تحکیم برای آن تالشهای

بر آنها می++ان رق++ابت ش++امل مییاب++د، تب++ارز ن++یز کشور این انتخاباتی فرآیند در که خواهان جمهوری و دموکراتها قطبِی
را آن و ک++رده حفظ را دار س++رمایه طبقه ح++اکمیت و داری-امپریالیستی سرمایه سیستم منافع چگونه که است این سر

در مردم های توده اساسی منافع هرگز و نیست جهان و جامعه در اساسی تمایزات ۀنمایند قطبی، دو کنند. این تعقیب
جنایتکاران++ه، ط++رزی به که سیس++تمی چ++ارچوب نمیکن++د. در نماین++دگی را جه++ان سراسر در کلی ط++ور به و کش++ور این

این در واقع در بلکه ک++رد حل را بش++ریت روی مقابل عمیِق مشکالت نمیتوان تنها نه است استثمارگرانه و ستمگرانه
به نابودی و آشوب عظیم مقیاس در است، مسلط جهان بر سیستم این که زمانی تا و شد خواهد بدتر وضع چارچوب

.کرد خواهد پا
از فردی فرار برای تالش یا انکار گرفتن، است. نادیده شده اثبات علمی طور به که است فکتها بر مبتنی حقیقت یک این
.میکند تسریع را فاجعه و کرده بدتر را اوضاع فقط واقعیت این

این که فاشیسم الوق++وع ق++ریب خطر با رابطه در میخرد«: هم زمان »مقداری فقط ترامپ/ پنس رژیم انتخاباتی شکست
تهدید را بش+ریت –م( که نب+ود و ب+ود )بحران اگزیستانسیالی بحران نظر از آن، از تر اساسی و است آن نماینده رژیم
زم++اِن اساسا اس++ت. اما متصل امپریالیسم – داری س++رمایه سیستم ۀمحرک قوای به بشریت که است آن ۀنتیج و میکند
زمینگ++یر و فردگرایانه فراموش+ِی در ش++دن غ++رق با نباید اس++ت. بن++ابراین تنگ بش++ریت، ب+رای بهتر ۀآیند برای مبارزه
تقویت به فقط اینها. داد هدر به را موجود زمان کننده، گمراه فعالیتهای در غلط گامهای برداشتن یا سیاسی شدِن

به را وض+عیت و است بش+ریت ه+ای ت+وده ب+رای پای+ان بی دهش+تهای تولید ک+ارش که میکن+د. سیس+تمی خدمت سیستم
.است رسانده جدی ۀفاجع یک ۀآستان

منEEافع که باشد بهEEتر و متفEEاوت کEEاماًل جهانی ایجاد پتانسیل با متناسب که آورد وجود به را متفاوتی عمیقًا بندی قطب باید
و روابط درک ۀزمینEE در متفاوت بنیادا رویکرد یک کند. باید نمایندگی را بشریت کل نهایت در و مردم های توده واقعی

.علمی همواره و علمی کاماًل رویکردی و کرد: روش اتخاذ آنها تغییر جهت کردن عمل و جامعه معضالت
بر زیEEادی تاکید اسEEت، کرده خشمگینشان ترامپ، دائمِی و بیمارگونه و مند نقشه گویِی دروغ که کسانی از بسیاری .سوم

رویکEEرد بر است بEوده متمرکز عمEEدتا تاکیEEدات انEد. این کEرده شEواهد و فکت بر مبتنی استدالل بر حقیقت، و علم اهمیت
میEEEان در که علمی ضد جنEEEون و کردند اتخEEاذ ۱۹کوید پانEEEدمی مEEEورد در پنس و تEEرامپ که ای جنایتکارانه علمِی ضد

هEزار ها ده حEداقل ضEررورِی غEیر مرگ به منجر که کردند. کاری تشویق و داده اشاعه جامعه در »پایگاه« فاشیستشان
بر تأکید اسEEت. پس آورده بار به مردم های توده برای بسیار ضروری غیر محنتهای و رنج و هزار( شده صدها حتی )یا

و تأکید و است ضEEEروریچیز همهمورد در علمی روش و رویکEEEرد داشEEEتن دارد. اما حیEEEاتی اهمیت علمی روش و علم
ک++ردن دنب++ال و ش++ده اثب++ات علمی طور به که حقیقتی دارد. قبول عظیمی اهمیت و بوده واقعی نیاز یک آن، بر پافشاری

.است ضروری جامعه، و زندگی حوزه هر در واقعیت، صحیح درک برای بکشاند، را آدم که جا هر تا آن



حقEEایق و هسEEتندE راحت آنها با که میپذیرندE مفروضEEاتی( را )یا حقEEایق صEEرفًا آدمها که کرد گسست رویکردی از باید پس
چنین ورای به میکنند.E باید فرار و کرده اعتنایی بی آنها به یا میکنند َرد را باشند کنندهE ناراحت است ممکن که ای واقعی

از شEEدن رها هویEEتی« و »سیاست فلسEEفِی گEEرایی نسEEبی شEEناختِی روش نقد گسسEEت، این از مهم ُبعد رفت. یک رویکردی
و سیسEEتماتیک غEEیر و قسمی ۀتجرب »حقیقت« به فروکاستن از است دیگری ۀهویتی« نسخ »سیاست است. زیرا آن ۀسلط

موج++ود حقیقت با دارد قEEرار تقابل در و است زده زیEEادی لطمات ما«( که »حقیقت … من«، )»حقیقت  شخصی احساس
ش++ود تع++یین تا است ش++واهد بر متکی که آمده دست به فرآیندی طریق از علمی، طور به صحیح، طور به که عینی و
افEEEراد توسط هویEEEتی« اغلب سیاست» .خ+++یر یا هست م+++ادی واقعیت بر منطبق غ+++یره، و ادعا تئ+++وری، ای+++ده، یک آیا

میتواند اما میشEEود بEEرده قهقEEرا به هسEEتند، مشخص ستم آن با مبارزه »مالکیت« بر اعمال دنبال به که »هویتهای« مختلف
شEEناختی معEEرفت نظر هویتی« از »سیاست وصف، این باشد. با ستم مختلف َاشکال با ضدیت به افراد اشتیاق از برخاسته

»فکتهEEای بر تکیه رویکرد با زیادی اشتراک مسائل( وجه حقیقت به رسیدن و واقعیت درک به رویکرد )اپیستمولوژیک؛
تضEاد در که هسEتند ادعاهEایی جEایگزین فکتهEای واقع است. در فاشیستها شاخصهای از این که میدانیم و جایگزین« دارد

اما است مهم زمینه این در موجEEود سیاسِی تمایزات تشخیص که آن وجود با دارند. حتا قرار واقعیت با غلیظ گاه و فاحش
هر با سEEازش، از سEEطحی هیچ ۀاجEEاز خEEود به نباید وجه هیچ به که است بEEاال چنEEان آن خطEEرات و وخیم آنقEEدر اوضEEاع
ۀتل به خودمان و بدهیم را واقعی واقعیت مورد در عینی حقیقت جستجوی در تعلل و علمی روش ضد رویکرد از شکلی

.بیافتیم آن
افتد می اتفاق سطح در مقطع هر در آنچه به صرفا نمیتوانیم هستیم؟«، روبرو کنونی وضعیِت با »چرا اینکه درک برای
برسEEیم درک این به و کEEنیم کشف را اوضاع زیربنایی علل و ها سرچشمه برویم، عمق به سطح از باید دهیم. بلکه پاسخ

خEEواهیم کشEEیده طرف آن و طرف این به مرتبا بمانیم، سطح در صرفا است. اگر کدام واقعی حل راه و اساسی مشکل که
سیسEEتم یک واقع در سیسEEتم این و میکنیم زندگی سیستم یک تحت ما که برسیم علمی درک به که است معنا بدان شد. این
این که بفهمیم و شویم آگاه سیستم این دینامیکهای و تر عمیق روابط به نسبت کنیم تالش است؛ داری-امپریالیسم سرمایه
وقEEایع به نسEEبت که میکند تعEEیینE را جامعه مختلف بخشEEهای خEEودی به خEEود واکنش و فکEEری ۀشEEاکل دینامیکها و روابط
کل نهEEایت در و بشEEریت هEEای توده نفع به اینها همه تغییر برای ممکن راه و کنند فکر چگونه جهان و جامعه در موجود
ناشی که است مهمی تغیEEیرات از علمی درکی داشEEتن مسEEائل، این به آگEEاهی از اساسی بدانند. بخش چیزی چه را بشریت

تغذیهE را فاشیسم زیEEادی درجEEات به و زده دامن جامعه تالطمEEات به و است بوده سیستم کارکردهای و دینامیکها همین از
اجتمEEاعی« »تEEرکیب و اجتمEEاعی سEEاختار در آن تبع به و داری-امپریالیستی سرمایه اقتصاد در مهم تغییرات میکند. یعنی

که این بEEدون اما کEEرده تضEEعیف را »سEEنتی« سEEتم شEEکلهای که آمEEده وجEEود به جهانی مقیاس در همچنین و کشور این در
حEEال همEEان در اسEت. و کEEرده تقEEویت و برقEEرار جدید َاشEEکال در را آن ستم، پایان جای به و شود ستم این پایان به منجر

اسEت. شEده جامعه از بخشEEهایی سEوی از آمیز خشونت اغلب و سادیستی و آمیز جنون حقیقتا واکنش یک تحریک موجب
.میکنندE تعریف ستم سنتی اشکال با را خود موجودیت واقع در و خود منافع که بخشهایی

ویEEژه به و تغیEEیرات این که کEEنیم تاکید باید مهم، تغیEEیرات این از بEEرخی با رابطه در مرکزی ای نکته و مقدمه عنوان به
جهEEان در داری-امپریالیسم سEEرمایه وارگی انگل تشEEدیدE با است مرتبط اسEEت، داده رخ اخEEیر ۀدِهEE چند در که تغیEEیراتی

بEه کEه ای داری سEرمایه کEه دارد واقعیت این بEه اشEاره وارگی گفتم: انگEل   [  ۳  ]گشایش+ها کتEاب در که معاصEر. همEانطور
از وسEEیع ای شEEبکه بر است متکی زیادی حد تا سود نرخ حفظ برای و تولید برای است، شده سازی جهانی فزاینده طور

فعEEالیت حEEال، همEEان در و آسEEیا و خاورمیانه و آفریقا و التین آمریکEEای سوِم جهان در ویژه به ریزان، عرق های کارگاه
بازی سفته و مالی حوزه در متمرکز ای فزاینده طور به داری-امپریالیستی اصلی« سرمایه »کشورهای در داری سرمایه

« فن »نوک و مالی )از تجارت و خدمات های حوزه در همچنین آن( و برای اولیه فیزیکی مواد تولید )نه عالی آوری ۀقل
.آنالین( است بازاریابی فزاینده نقش جمله

تغیEEیرات این ۀاست. پای کرده چشمگیری تغییرات سیاهان وضعیت پیش(، سال ۷۵) دوم جهانی جنگ پایان زمان از ◄
ۀقو و داشت قEEرار اقتصEEاد کل و کشEEاورزی تولید در تحEEوالت سEEایر )مکانیزاسEEیون( و کEEردن ماشEEینی افEEزایش در ابتEEدا

دهه چند در ویEEژه به آمریکا، ۀحاکم طبقه که شرایطی در توانست که بود سیاهان مبارزات و قدرتمند شورش آن ۀمحرک
»قهرمEان عنEوان به خEود چهEره حفظ نگEراِن دوم، جهEانی جنگ از پس سEالهای در شEوروی جماهیر اتحاد با رویارویی

بر سEEتم عوامEEل، سEEایر و تغیEEیرات این ۀنتیج بکشد. در بیرون آن از را امتیازاتی آزاد« بود، جهان »رهبر دمکراسی« و
که وحشEتی و تEرور با تEرکیب در که نیسEت، متمرکز جنEوب روسEتایی منEاطق در بیرحمانه اسEتثمار حول دیگر سیاهان

  آورده وجود به بردگی( را خوِد مواردی در )و بردگی به نزدیک شرایطی انداختندE می راه سیاهان علیه کالنها کوکالس
داده اسEEکان متمرکEEز، و شEEده جداسEازی منEEاطق در کشEEور، سراسر شهرِی مناطق در سیاه های توده عوض، در بود. اما

.دارند قرار پلیس دست به قتل معرض در و مستمر قساوت و سیستماتیک تبعیض مورد و اند شده

https://cpimlm.org/1399/11/09/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84-2021%D8%9B-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C/#_edn3


مشEEاغل از بسEEیاری تبعیض، تداوم با آن ترکیب و تولید شدن ماشینی و سازی جهانی تشدیدE علت به گذشته، دهه چند طی
درآمد با آنها در شEهری، منEاطق در سEیاه زنEان برخی و سیاه مردان که بودند مشاغلی اند. اینها رفته بین از ای کارخانه
و ۱۹۶۰ ۀدهEE در سEEیاهان بخش آزادی مبارزات و مدنی حقوق مبارزات نتیجه در حال، عین میشدند.E در استخدام بهتری
»تحتEEانی« که اصEEطالح به قشر اسEEت. اما کEEرده رشد سEEیاهان میEEان در متوسطی طبقه عوامل، سایر و ۱۹۷۰ دهه اوایل

یافته گسEEترش نEEیز »رسEEمی« محرومند اقتصEاد مشEEاغل از دائمی طEور به کمEEابیش و هسEEتندE شEEهری گتوهای در متمرکز
 .است

نیسEEتندE قEEادر دهنEEد؛ ارائه تغیEEیرات این از برخاسEEته حEEاِد تضEEادهای بEEرای مثبEEتی حل راه نیسEEتندE قEEادر حEEاکم نیروهEEای
قEEادر دهنEEد؛E پایان را است سیاهان تر مرفه قشرهای حتا و سیاهان علیه تحقیرآمیز تبعیض شامل که ساختاری نژادپرستی

جمعی حبس به دست وضEEعیت، این به پاسخ در پس کننEEد؛ »رسEEمی« ادغEEام اقتصEاد در را سیاهان از زیادی تعدادE نیستند
احکEEام و محکومیتها ها، محاکمه دستگیری، طریق از را آن که اند سیاه( زده زنان ای فزاینده تعدادE )و سیاه مرد میلیونها

زمEEانی، و مکEEان هر در سEEیاهی، هر که اند انداخته راه به پلیسی سیسEEتماتیک تEEرور شEEهری مراکز در و میبرندE پیش
علیه بیشEEتر هرچه عEEدالتی بی و شنیع تبعیض تجسم پلیسی، ترور و ای توده حبس گیرد. این قرار آن هدف مورد میتواند
.است سیاهان

بی قEEانون«، و »نظم ۀبیرحمانEE اجEEرای برای تالش است، غیرممکن سیستم این در تری عادالنه حل راه اینکه به توجه با
و موجه کEEاماًل شEEورش و اعEEتراض جمله میشEEود. از بیشEEتر تالطمات به منجر و میدهد افزایش را وضعیت این کل ثباتی
را شEEان طلبانه برتری ۀاحمقان تصویر و کرده استفاده تالطمات این از خود ۀنوب به فاشیست سیاه. نیروهای مردم ۀمحقان

  .کرده« میخوانند فرار قفس از »درندگان »جنایتکار« و را آنان و کرده ترویج سیاه های توده از

سیسEEتماتیک تبعیض است، کرده اشغال را قدرت های کرسی کسی چه اینکه از نظر صرف و تغییرات این ۀهم وجود با
همانا معضل که برسند نتیجه این به سیاهان از برخی شده باعث واقعیت همین و است بوده برجا پا همچنان کشنده ستم و

منEافع علیه مکEررا اما است بEوده سEیاهان حمEایت جلب دنبEال به مستمر طور به حزب این که است. چرا دمکرات حزب
این اما است شEEده تهEEاجمی و هEEار سفید طلبی برتری پرچمدار خواه جمهوری حزب که آن وجود است. با کرده عمل آنها

هم دمکEEرات حEزب بلکه انEEد، کEEرده ریاست سEیاهان بر سEتم و ظلم بر که نیسEEتند خواهEان جمهوری فقط که است حقیقتی
است؟ کدام آن واقعی پاسخ و چیست امر این واقعی علت است. اما بوده ماجرا از بخشی

از یک هیچ و است شEEده تعبیه داری- امپریالیسEEتی سEEرمایه سیسEEتم این وجEEود در سEEفید طلبی برتری که است این واقعیت
خEEواِه جمهEEوری حEEزب از حمEEایت وضEEع، این دهند. پاسِخ پایان را آن توانند نمی هم بخواهند اگر حتا حاکم، طبقه احزاب

نیست این پاسخ نیسEEت. یا دیگEEری مقابل در بEEورژوازی احEEزاب این از یکی کارت با کردن بازی برای تالش یا فاشیست
صEEرفا رویکردها این کنیEEد.E تمEEامی گEEدایی میز« سیستم، سر بر »جایی کسب برای و بپذیرید سیاه« را داری »سرمایه که
مEEردم، از بسEEیاری به زدن لطمه قیمت به بتوانند شEEاید رویکردها، شود. این می منجر موجود ۀگران ستم سیستِم تقویت به
جهتگEEیرِی همچEEنین و شالوده دارای که است متفاوت بنیادا ای جامعه ایجاد وانقالب برسانند. پاسخ، منفعت معدودی ۀعد به

.است ستمها ۀکلی و سفید طلبی برتری الغای و محو
وجEود به زنEان از زیEادی تعEEداد اجتمEEاعی مEوقعیت و وضEEعیت در عمیقی تغییرات المللی، بین سطح در و آمریکا در◄
جهEEان در ریEEزان عEEرق هEEای کارگEEاه کEEارگران از بسEEیاری که است آن امر این از مهم ُبعد یک مثال طور است. به آمده
به – آمریکا در اقتصEEاد سEEاختار و عملکEEرد در کننEEد.E تغیEEیر کEEار وحشEEتناکی شEEرایط تحت مجبورند که هسEEتندE زنان سوم

اسEتثمار و گسEترده اشEتغال به منجر – است شEده سEازی جهEانی ای فزاینEده طEور به که جهEانی اقتصاد از بخشی عنوان
زیEEادی تعدادE برای تنها است. نه شده فروشی خرده و خدمات بخشهای در ویژه به پوست، رنگین زنان سایر و سیاه زنان

و تخصصی مشEEاغل در بیشEEتری فرصEEتهای پوسEEت، رنگین زنان از برخی برای همچنین و سفید زنان ویژه به زنان، از
زنEEدگی »سEEبک شEEان های خانواده برای بتوانند تا شده ضرورتی به تبدیلE آنها برای کار بلکه است آمده وجود به تجارت

جمله از هسEEتند، کEار مشEEغول خانه از خEارج در زنEان از بیشEEتری تعEEداد که وضEEعیت کننEد.E این فراهم متوسط« را طبقه
)تحت »سنتی« پدرسEEاالر خانواده بر جدی طور به دارند، را متوسط طبقه حقوقی موقعیتهای که زنانی توجه قابل افزایش
کEEرده تضEEعیف را آن ای مالحظه قابل طEEور به و آورده وارد فشEEار جامعه در پدرسEEاالرانه روابط کال مEEردان( و سEEلطه

این از متEEأثر تEEوجهی قابل طور به و کرده فراهم را زن بر ستم علیه مبارزه برای مساعدتری شرایط وضعیت است. این
۱۹۶۰ ۀدهEE رادیکEEال خEEیزش از قدرتمنEEدیE بخش در زن بر سEEتم علیه مبEEارزه که دارد واقعیت اسEEت. این بEEوده مبEEارزه



همانطور یافته تداوم گوناگون َاشکال در تاکنون زمان آن از و یافت بازتاب همه ریختن دور کتاب در که است. 
 :گفتم خدایان

حوزه در فقط نه هم برد. آن سوال زیر را جامعه این بنای سنگ در موجود ستم جوانب از بسیاری ۱۹۶۰ ۀده شورِش»
مبEEارزه ۀحEEوز در و عمل در همچEEنین بلکه بEEود؛ برخوردار ای العاده فوق اهمیت از جنبه این که هرچند اندیشه، و فکر

به قسEEما و بEEود ای تEEوده سیاسی مبEEارزات از ناشی بخشا آمد وجEEود به که زیEEادی کشید. تغیEEیرات چالش به را آن سیاسی
ویEEژه به اسEEت؛ زنان نقش به مربوط تغییرات، این ابعاد مهمترین از آن. یکی نیازهای و اقتصاد مختصات در تغییر علت

در بلکه پEEذیر امکEEان تنها نه زنEEان بEEرای وقت تمEEام کEEاِر آن در که متوسط طبقه هEEای الیه سEEایر و متخصصEEین میان در
ایدئولوژیکی و سیاسی تبارزات با ترکیب در تغییرات بود. این ضروری متوسط، طبقه زندگی استاندارد حفظ برای تالش

که سEEتم از هایی شکل برای بود مستقیمی بسیار چالش واقع به برآورد، سر ۱۹۶۰ دهه در که جنبشهایی سایر و فمینیسم
.است نهادینه جامعه این در

نیسEEت. زیEEرا ممکن سیسEEتم این چارچوب )مردساالری-م( در مردانه طلبی برتری محِو که است آن حقیقت وصف، این با
بر است مبتEنی  سیسEتم که علت این به همچEنین بلکه اسEت، شEده بافته جامعه این پود و تار در عمیقا تنها نه مردساالری

طریق از تولید میشEEوند؛ )فEEروش( تولید مبادله بEEرای چیزها آن، در که داری. سیسEEتمی سEEرمایه اسEEتثمار و کاالیی روابط
سEEرمایه توسط سEEود این و کنند تولید سEEود تا میکنند کEEار حقوق یا دستمزد برای مردم های توده که میشود انجام فرآیندی
که آن وجEEود با حتا پدرسEEاالر خEEانواده میشEEود. واحد انباشت میکننEEد، کنترل را وکارشان کرده استخدام را آنها که دارانی

سEEرمایه سیسEEتم بEEرای اجتمEEاعی و اقتصادی اساسی نیاز و مؤلفه یک کماکان اما است، گرفته قرار فزاینده فشارهای زیر
قEEانون در منEEدرج که مEEردم حقEEوق به را امEEانی بی ۀحملEE حEEاکم، طبقه فاشیست بخش گذشEEته، هEEای دهه اسEت. طی داری

اعمEEال با اغلب و زور با تا کEEرده بسEEیج مEEذهبی بنیادگرایEEان میEEان در را اش اجتمEEاعی پایگEEاه و است کرده است اساسی
و کنند اعمEEال بEEارداری، کنEEترل حق حتا و جنین سقط حق به حمله طریق از »سنتی« را ۀپدرساالران ستمگری خشونت،

زمEEان هر از بیش امEEروز نوشEEتم، پیش سEEال پنج و سی اسEEت. آنچه بEEوده زنان کردن برده اساسا تهاجم این اصلی تمرکز
:است صادق دیگر

اسEت. پیوسEته وقEEوع به خانواده درون روابط و زنان وضعیت در عمیقی تغییرات متحده ایاالت در گذشته دهه چند طی»
اسEEت، وابسEEته دار« کEEاماًل »خانه زن آور« و نEEان »تنها شEEوهر که ای »الگEEوی« خEEانواده هEEا، خانواده درصد ده در فقط

تنها نه و است داده رخ نEEیز انتظEEارات و نگرشEEها در چشEEمگیری تغیEEیرات اقتصEEادی، تغیEEیرات این با است. همEEراه حاکم
ف++وق ش++رایط در …است گرفته قEEرار مهمی فشارهای زیر اجتماعی روابط بافت تر، گسترده بطور به بلکه خانواده بافت
ۀمتحد ای++االت ۀجامع++ میکن++د. در خودنم++ایی ح++ادتر هرچه جامعه در زن++ان نقش و م++وقعیت ۀمس++ال کلیت امروز، ۀالعاد

ِره این که کEEرد تصEEور نمیتوان .است ب++اروت انب++ار یک این امروز، EEال با جز به بتواند ِگEEرین رادیکEEوا تEEونت و محتEEخش
رادیک++ال گش++ایش یا ب++ود خواهد ارتج++اعی رادیک++ال گش++ایش ک++ه: آیا است اینجا س++وال .شEEود گشEEوده هEEا، راه آمیزترین
محو راه و ش+ده شکس+ته درهم آن ه+ای حلقه ت+رین کنن+ده تع+یین یا شد خواهند تق+ویت ب+ردگی زنجیرهای آیا انقالبی،

.«شد خواهد باز ها بردگی نوع این انواع و ستم این کامل
جنسEEیتِی ۀگرانEE سEEتم روابط با مغEEایر روابط و »هویت« جنسیتی های ادعانامه ابراز »فضا« برای تغییرات، این با همراه
سرکوب و سنتی روابط تقویت و تحمیل برای اند بوده آمیز خشونت اغلب که تالشهایی هم باز مقابل، در و شد باز سنتی

.افتاد راه به ندارد، مطابقت آن با چه آن هر

شEEکلهای دیگر همچEEنین و پدرسEEاالری از زنان تبعیِت تقویت و ترویج در قدرتمند عاملی دینی، بنیادگرایی ویژه به و دین
ایEEالت در شEEهری در کنم. او اسEEتفاده دوِمز کEEوبس کریستین مهم بینی درون یک از میخواهم اینجا است. در »سنتی« ستم

که میکنEEد. همانها اوانجلیس« یEEاد »سEEفیدهای عنEEوان به آنها از و است سفید مسیحی بنیادگرایان از پر که شده بزرگ آیوا
چگونه:  جان و مسیح خود کتاب در هستند. او آمریکا در کنونی فاشیسم فقرات ستون را ایمانی سفید اوانجلیسهای وین
متصل هم بEه تسبیح های دانEه مثEل را مسائل مجموعEه این اوانجلیس مینویسEد: »سفیدهای  [  4  ]شکسEتند را ملEتی و کردنEد فاسEد
م++ردانگی به نوستالژیک تعهد میدهد، پیوند هم به منسجم کل یک شکل به را مجموعه این که تسبیحی نخ و اند کرده
ملی ۀصEEحن در قهرمانانه رهEEبری با خانه در پEEدری حکEEومت. است جویانه س++تیزه و پرخاش++گرانه و نخراش++یده س++فیِد

[ است شده اضافه اینجا دارد.« ]تأکید بستگی دو هر به ملت سرنوشت و دارد ناگسستنی ارتباطی
علEEEیرغم که نیست تعجب جEEEای دارد، وجEEEود فاشیسم و پرخاشEEEگر پدرسEEEاالرِی میEEEان که تنگEEEاتنگی ارتبEEEاط به توجه با

در مشEEهور افEEراد از بEEرخی جمله انEEد. از شEEده او جEEذب تبEEار التین و سEEیاه مEEردان از اقلیEEتی تEEرامپ، عریاِن نژادپرستِی
میشEود تEرویج فزاینEEده طEور به آنچه اما دارنEEد، وجود مثبتی عناصر و نیروها هاپ هیپ و رپ در رپ. هرچند موسیقی
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تEEرویج همچEEنین اسEEت. و رنگ پر بسEEیار ولی نیست حEEاکم آن در گرچه که است زنEEان تحقEEیر و سEEتیزانه زن فرهنگ
قابل تعEEداد حEEتی که نیست تعجب جای است. همچنین ترامپ »خصوصیات« شاخِص از که زنی تیغ و بازی الت فرهنگ
گEEرایش فاشیسم این به پوسEEتان، رنگین دیگر و تبار التین زنان از ای عده همچنین اما سفید زنان عمدتا زنان، از توجهی

طEور اسEت. به رایج بسEیار کرده، اسیر را آنها سنتی« که »زنجیرهای به ستمدیدگان شدن آویزان ۀ�پدید اند. متأسفانه یافته
کEه است. زنEانی کEرده تشریح عنEوان این بEا کتEابی در کEونز کلودیEا کEه را   [  ۵  ]پEدری سEرزمین در مEادران بیاورید یEاد به مثEال

یک هیتلر که حEEالی در میکردندE کEEار فعاالنه ها نEEازی و هیتلر بEEرای آلمEEان در ۱۹۳۰ ۀدهEE در فاشیسم ظهEEور زمEEان در
که سEEیاهی زن ،(Candace Owens) اوونز کانEEدیس امروز سخنان به کنیدE گوش بود. یا متجاوز و هار مردساالِر
ای جامعه میگویEEد:E »هیچ اسEEت. او کEEرده آلمEEان« سEEتایش »عظمت بEEرای تالشEEهایش خEEاطر به را هیتلر و است فاشیست
Eمردان بدون نمیتواند Eد… زنده قدرتمندEEادفی بمانEEرب، در که نیست تصEEان غEوزش با همزمEEدانمان، به مارکسیسم آمEEفرزن
بEEرای بازگردانیEEد.« البته مEEان مEEردان به را اسEEت. مEEردانگی آشEEکار تهEEاجم یک میشEEوند. این زنانه مEEداوما مEEان، مEEردان

را آن و هسEEتندE سنتی جنسیتی روابط تجسم که هستندE »مردانگی« کسانی دارای قوی« و » مردان اوونز، مثل فاشیستهایی
روابط و نقشEEها با را خEEود که مEEردانی میکننEEد. اما اعمEEال میشEEوند، آن تسEEلیم که زنEEانی بر را سEEلطه این و میکنندE اعمال
ذلیEEل« و »زن »ضEEعیف« و او نظر از میکننEEد،E حمEEایت مEEردم و زن میEEان برابEEری از و نمیکنند منطبق جنسEEیتی سEEنتی

عنصEEری خشن، مردانه طلبی برتری آن در که فاشیستی پدیده این از بخشی که پوستی سفید زنان برای »اخته« هستند. و
کننEEده تعیینE عنصر آمریکا در ویژه به که سفید طلبی برتری با میتوانندE که است آن واقعیت است، بخش انسجام و هویتی

گEEره هم به تنگEاتنگی طEور به پرخاشEگر مردسEاالری و سEفید طلEEبی برتEری شوند. زیEرا همراه است، فاشیسم شاخص و
.جو ستیزه و پرخاشگر سفیِد میگوید: مردانگی دومز کوبس کریستین که طور اند. همان خورده

◄ Eاد در مهم تغییرات و سرکوب و جنگ اقلیمی، بحران تشدیدEEانِی اقتصEEرمایه جهEEتی سEEوان به داری-امپریالیسEEیک عن
المللِی بین تEEأثیرات افEEزایش و بیشEEتر هرچه رشد مانند تغیEEیراتی سEEرکوب، و جنگ و اقلیمی بحEEران در محرکه نEEیروی
کنترل افزایش اند، گرفته را کار نیروی جای که هایی فناوری گسترش )اگروبیزنس(، زراعی-تجاری عظیم های شرکت

خEEواری، زمین در گسEEترده های گذاری سرمایه و بازاریابی در بیشتر هرچه انحصار شیمیایی، کود و بذر بر انحصاری
آمریکEEای )کشEEورهای جهEEانی جنوب مردم ویژه به که شده پرآشوب و وسیع جمعیتی های جایی به جا موجب همه و همه

اسEت. انبEوه شهرنشEینی شEکلگیری تغییرات، این مهم شاخص است. یک کرده درگیر آسیا( را و خاورمیانه آفریقا، التین،
هEای زاغه بر مشEتمل که میکننEد. جمعیEتی زنEدگی شEهری مناطق در جهان جمعیت از نیمی از بیش اکنون که طوری به

دیگر نفر میلیEون ها ده و میکنندE زنEEدگی آنها در نفر میلیارد یک به نزدیک که است سوم جهان شهری مناطق در بزرگ
شEEکل ای گونه به انEEد. شEEرایط شEEده اروپایی کشورهای و آمریکا متحده ایاالت به مهاجرت به مجبور سوم جهان مردم از

از عظیمی شEEمار اسEEتثمار بEEدون اقتصEEاد متحEEده، ایEEاالت در گEEیر چشم طEEور به و کشEEورها این از بEEرخی در که گرفته
در را آنها وضEEعیتی چEEنین و هسEEتند اخEEراج خطر در دائما مهEEاجران همین که حالی بچرخد. در نمیتواندE اصال مهاجران،

.است کرده شکننده مفرط استثمار مقابل

جهEEان بخش این در شEEهری جمعیت آور سEEرگیجه افEEزایش و سEEوم جهEEان کشEEورهای در کوچک زراعت اکEEثریت نابودِی
»اقتصEاد در شEغل یEافتن به قEادر آنها از بEزرگی شEمار امپریالیسEتی( که کشEورهای دیگر و متحEده ایEاالت در )همچEنین

قEانونی غEEیر اقتصEاد در کEار تبه باندهای و رسمی غیر اقتصاد گسترش موجب سوم، جهان در ویژه به و رسمی« نیستند
در که دخEتران و زنEان تجEارت ویEژه به انسEان، تجEارت و مخدر مواد تجارت در مشخص طور به باندها است. این شده

 .اند فعال هستند، جنسی های برده کلمه واقعی معنای به و میشوند قربانی شنیع طرزی به فروشی تن سکس« و »صنعت

و سEوم جهEان در دیEEنی بنیEEادگرایی ظهEEور در مهمی عامل آن، شEدید سیالیت و ناپایداری و اوضاع در چشمگیر تغییرات
بسEEیار سیاسی و اجتمEEاعی نEEیروی یک مثابه به مسEیحی بنیEادگرایی آمریکEا، اسEت. در بEوده آمریکا متحده ایاالت در حتا

با مرتبط اجتمEEاعِی تغیEEیرات و اقتصادی تغییرات این با خاص شکل به که دیگری است. عامل کرده ظهور قدرتمندE منفِی
جنبش شکسEEِت اسEEت، کEEرده خEEدمت سEEوم جهEEان در ویEEژه به دیEEنی بنیادگرایی نفوذ روزافزون رشد به و شده ترکیب آنها

و انقالبی گرایEان ملی یا کمونیسEEتها رهEEبری تحت سEEوم جهEان در دوم جهEEانی جنگ از پس ۀدور در که است بوده هایی
جنبشEEها داشEEتند. این جریEان متحEEده، ایEاالت علیه بیشEتر همه از و نئواسEEتعمار سEEتمگران و قEEدیم نEEوع اسEتعمارگران علیه

احیEEای و چین در سوسیالیسم شEEدن واژگEEون عقبگEEرد، بزرگEEترین میEEان، این شEEدند. در گذاشEEته کنEEار یا خوردندE شکست
سEEنگِر و راهنما چEEراغ و سوسیالیسEEتی قدرتمندE کشEEور یک از را چین که بود ۱۹۷۰ دهه در کشور آن در داری سرمایه

هEای تEوده اسEEتثمارگر خEودش که کEEرد صعود به رو امپریالیستِی قدرت یک به تبدیلE جهان، سراسر در انقالبی مبارزات
.است سوم جهان نقاط دیگر و آفریقا در مردم
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با تقابل در و شEEهری ۀکEEرد تحصEEیل جمعیت میEEان در ویEEژه به سکوالریسEEم، افEEزایش با همEEراه دیEEنی بنیEEادگرایی عEEروج
نمیباشEند.E هرچند سEEنتی ادیEEان پEیروان از حEداقل یا نیستندE مذهبی که هستند افرادی است. سکوالرها داده رخ سکوالریسم،

نEEدارد. نEEیز هEEدفی چEEنین و نیست دارند دینی اعتقادات کماکان که کسانی به حمله معنی به خود خودی به سکوالریسم این
که چیزی هر »به تهاجم را سکوالریسم دینی، میکند. بنیادگرایان تضعیف را دین عینی، طور به سکوالریسم گسترش اما

و دهند آشتی علمی پژوهشهای نتایج با را دینی باور بکوشند حتا نیستندE حاضر که دینی  بنیادگرایان است« میدانند.E مقدس
است شEEده اثبEEات محکم و علمی طEEور به که دارویEEنی تکامل فکِت به شEEان عقالنی غEEیر حمالت با قویا را تمایل عدم این

.میدهند نشان

اهمیت جمله اسEEت. از شEEواهد بر متکی منطقِی ۀاندیشEE رد و انکEEار یا پEEذیرش است، دخیل بندی تقسیم این در اساسًا آنچه
به فرانسه، در ویژه به اروپا، در پیش قرن چند است. روشنگری، روشنگری تعمیم گسترده، معنای به که انتقادی، تفکر
به علمی پیشEEرفتهای ۀنتیجEE در که مهمی اکتشEEافات و علمی های پیشرفت کنون تا زمان آن از و زمان، آن آمد. در وجود
این از بسEEیاری نبEEود. زیEEرا پEEذیر امکEEان واقعEEًا قباًل که است کرده تقویت را دین بردن سوال زیر حدی به اند، آمده دست

را چیزهEEایی علمی، روش دارند. و قرار آنها ُدگمهای و کهنسال دینِی مقدس کتب با تعارض در وضوح به علمی کشفیات
شناسEEد. نمی رسEEمیت »واقعی« به عنوان به نشود، داده نشان واقعی مادِی دنیای در انضمامی شواهد توسط وجودشان که

و:  افسانۀ و فرگشت علم مهم بسیار کتاب ۀنویسند بریک اسکای آردی که همانطور واقعی آنچه درِک اهمیت خلقت
اخEتراع انسEانها توسEط جهEان ۀنقطE هEر در موجEود ادیEان ۀهمE کEه میدهEد ارائEه زیEادی شEواهد علم اسEت، کEرده تأکیEد   [  ۶  ]اس+ت
مورد منفی اهداف انواع بد« برای »علم اوقات برخی هرچند که میکند تأکید بازهم   [  ۷  ]انقالب و علم کتاب در اند. او شده

چیزها این برای را ابزاری واقعی، علمی روش خوِد اما نژادپرستی، ترویج برای جمله از است، گرفته قرار سوءاستفاده
.«هستند بد علم همگی ها این که کنیدE ثابت و کنید استفاده علمی دقیق روشهای از میتوانید »شما و میکند فراهم

که میدهدE نشان مذهبی افراد از زیادی تعداد وجود را واقعیت دهد. این پایان را دینی اعتقادات نمیتواند خود خودی به علم
وجEود بر اصEرار اما میپذیرند، حدودی تا دستکم را علم های گیری نتیجه و اکتشافات و میدانند روشنگری مدافع را خود

ۀطبقEE نماینEEدگان که است واقعیتی دهد. این پوشش را آن نمیتواند علم رادار معتقدند که میکنند ای الطبیعه ماوراء قلمروی
را دین قطعEEًا خEEیر، یا باشEEند داشEEته اعتقEEاد خدا به شخصًا خواه کار«، »محافظه یا »لیبرال« باشند خواه کشور، این حاکِم

در گونEEاگون َاشEEکال به و میدانند آن داری سEEرمایه بنیانهEEای تحکیم و اجتمEEاعی« کشEEور »انسEEجام حفظ در مهمی عنصر
است ناپلئون به منتسب که هستندE ای گزاره مجریان اساسًا آنها هستند. همه فعال مسیحیت ترویج در ویژه  به دین، ترویج

و نیسEEت؛ ممکن کند پEEذیر توجیه را آن که اخالقیEEاتی بEEدون نEEابرابری حفظ اسEEت؛ غEEیرممکن نابرابری بدون که: »جامعه
فیزیکEEدان، وینEEبرگ استیون از مهم ای جمله گرفتن وام با وجود، این است«. با غیرممکن دین بدون گر، توجیه اخالقیات

نداشEEته اعتقEEاد خدا به که میکند فراهم مردم برای را ای زمینه اما نمیبردE بین از را دینی باور علم، خوِد گرچه که بگویم
»اخالقی« ضEروری و منظم ۀجامعE یک بEرای دین معتقدندE که کسEانی با است تعEارض در کننEد. علم رد را دین و باشند
شEEدت به ای پدیEEده دین که میکنند. چEEرا پافشاری دینی بنیادگرایی بر که است کسانی با تعارض در همه از بیشتر و است

.است واقعیت به منطقی رویکرد و واقعیت با بیگانه

داشت خواهند نیEEاز نهEEایت در کاملشان رهایی آوردن دست به برای جهان مردم توده که است حقیقتی هرچند حال، این با
سEادگی به بنEدی قطب امEروز جهEان در که است مهم نکته این بر تأکید اما بگذارنEد، کنار کلی به را مذهبی اعتقادات که

هنEEوز که کسEEانی دیگر طEEرف در و میکنند رد را دین روشنگری، نام به که هستندE کسانی طرف یک در که نیست چنین
شEEرافتمندE افEEراد گفت میتEEوان درسEEتی به که است کسEEانی بین مهم بنEEدی قطب حاضEEر، حEEال انEEد. در دینی اعتقادات پایبند

به مصEEمم که کسEEانی دیگر طEEرف در و طEEرف، یک مEEذهبی( در افEEراد از زیEEادی تعEEدادE جمله )از اند عدالتی بی مخالف
صEEفت با افEEراد آیا که است این مهم مسEEائل از یکی اوضEEاع، کلیت با رابطه هسEEتند.E در ستم سنتی اشکال اجرای و احیاء

.میکنندE رد را آن یا میکنندE سوگیری سخاوتمند،E روحیۀ و داشتن وسیع ذهنی ۀبرجست
« مهمی »پس و پایه گفتم چه آن همه .چهارم پیامEEدهایش و چEEرایی افتEEاد، اتفEEاق اخیر انتخابات در آنچه درک برای ۀزمین
اما رسEید، پایEان به سEرانجام ۲۰۲۰ سEال »انتخابEات ۀمقالEE از آید، می زیر در میکند. آنچه فراهم را آینده و اکنون برای

ژرف بEEرخی مقاله اسEEت. این(  ۲۰۲۰ سEEال نوامEEبر ۹) جونیEEور پیEEتز لئونEEارد  قلم بEEود« به محتEEاط گEEرفتن جشن در باید
چه کشEور یک عنEوان به ما اینکه مEورد در بEEرق و زرق ُپر ادعاهEای »تمEام انتخابات مینویسدE دارد. او مهم های نگری
که هسEEتیم کشEEوری دو بلکه نیستیم، کشور یک وجه هیچ به دیگر ما که داد نشان معناداری طرز به و زد کنار را هستیم

هEزار پنجEاه و هفتصد و کشEید طول سال چهار داخلی[ شد، ]جنگ که آخر میدهد: »بار ادامه داریم« و مشترک مرزهای
همEEواره و زمEEان آن در بودیم. حEEتی یکی ظاهر به حداقل که شویم اجتماعی تنظیماتی وارد شویم مجبور تا دادندE جان نفر

را شEمال مقابل در جنEوب مثEِل جغرافیEایی، خصEلت آشEکارا یکی این پیش، ۀدفعE بود. بEرخالف رویت قابل شکافها درز

https://cpimlm.org/1399/11/09/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84-2021%D8%9B-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C/#_edn7
https://cpimlm.org/1399/11/09/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84-2021%D8%9B-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C/#_edn6


همه از و دارد را ها دبیرسEEتانی مقابل در دانشEEگاهی هEای کEEرده تحصEEیل کشEEور، برابر در شEEهر یکی، این نEEدارد. خEEیر
کشEEوری فEEردا و داشEEتند اکEEثریت آن در سفیدها که بود ملتی این دیروز که معنی این است. به گذشته و آینده تقابل مهمتر،
«.نیستندE اکثریت دیگر آنها که بود خواهد
مقابل در روستا بیشتر باشد، شمال مقابل در جنوب اکیدا اینکه از بیشتر امروز بندی تقسیم که میگوید درست پیتز اگرچه

لنگرگEEاهی کماکEEان روسEEتایی، سفید های جنوبی ویژه به جدید(، )و قدیمی کنفدراسیون که است آن واقعیت است. اما شهر
در که بازیابیم«. همEEانطور را آمریکا »عظمت نام به گذشته بازگرداندن برای کارانه تبه و پایه بی تالش یک برای است

پنس/ رژیم» سخنرانی را دار برده کنفدراسیون مستقیم خط یک تنها کردم: »نه اشاره ۲۰۱۷ سال در« برود باید ترامپ
نفEرت و انزجEار با سEفید طلEبی برتEEری میEان دارد وجEEود مسEEتقیمی ۀرابطEE بلکه میکنEد،E متصل امEروز هEای فاشیست به

بر آمریکEا« و »اول ۀمتعصEبان پرسEتی میهن علمی، روش و علم ۀبوالهوسEان رد زنان، و جنسی دگرباشان از آشکارشان
تمایل ابEEراز جمله از شEEان، نظEEامی قEEدرت ۀطلبانEE جنگ نمEEایش « و غEEرب تمEEدن »برتEEری مEEورد در دمیدن کرنا و بوق

«.کشورها نابودی و ای هسته ازبمب استفاده به تمایل بر مبنی شان وقیحانه تهدیدات و آشکار
اکثریت آمدن وجود به انداز چشم و جمعیتی ترکیب در تغییر از عمیقتر آینده و گذشته بین تنش و شکاف حال، عین در

که را جزیی امتیازات همان حتا میخواهند توزانه کینه میجنگند، گذشته برای که است. نیروهایی آمریکا در سفید غیر
از شکلی و کنند واژگون آمده، دست به شده، نهادینهE ستم و نابرابری و اجتماعی عدالتی بی علیه مبارزه برای

قانون و اساسی قانون )یا نیست قانون حاکمیت و اساسی قانون به مشروط که کنند تحمیل را داری سرمایه دیکتاتوری
.(اند شده فاشیستی قساوت و استبداد ابزار به تبدیل

دیکتEEاتوری با یغمEEاگر، و درنEEده دارِی سEEرمایه سیسEEتم از نمایندگی »به فاشیسم گفتم، آگوست اول  بیانیه در که همانطور
پاسEEخی و میکند حکEEومت تEEرور و خشEEونت بر تکیه آن، تحریف و قEEانون حEEاکمیت کردن لگدمال پرخاشگرانه، و آشکار

ممکن پاسخ این اسEت.« اگرچه جهEانی عرصه در و کشEور داخل در حEاد بحرانهEEای و عمیق اجتمEEاعی تمایزات به شدید
موفق نمیتواند نهEEEایی تحلیل در اما شEEEود گسسEEEیختگی مEEEانِع منفی، العEEEاده فEEEوق شEEEکل به ای، دوره بEEEرای بتواند است
بEEرای وحشت جز ای آینEEده به نمیتواندE و کند حفظ نامحEEدود طEEور به را داری- امپریالیسم سEEرمایه سیسEEتم نمیتواندE .شEEود

ابEEزار شEEامل مEEذکور، پاسخ مقابل در »آلترنEEاتیو« مفEEروض و .باشEEیم داشEEته ای آینEEده اصال که اگر شEEود، منجر بشEEریت
و است دمEEوکرات حEEزب آمریکا در اش نماینEEده مثEEال عنوان به که است سیستم حاکمیت اعمال تری« برای »دموکراتیک

سEEرمایه دیکتEEاتوری فاشیسEEتِی شEEکل مانند افسارگسEEیخته و خشن ماشین همان طریق از آنکه وجود با »آلترناتیو« نیز این
و بشEریت هEای تEوده بEرای غیرضEEروری کاماًل و وحشتناک رنجهای مجری و تجسم کماکان اما نمیکند،E حکومت داری،
.است بشریت کل برای اگزیستانسیالی تهدیدی

میشEEود، بیEEان موجEEود سیسEEتم هEEای انتخابEEات همه طریق از حقیقت در آنچه و شد بیEEان اخEEیر انتخابEEات طریق از آنچه
این مختلف نماینEدگان میEان از انتخEاب خEاص طEور به بلکه نیست آن انEتزاعِی معنEای مردم« به ۀ»اراد »دموکراسی« و

ارائه که گرایانEEه« است »واقع انتخEEاب تنها این داری، سEEرمایه سیسEEتم تحت و است امپریالیسم – داری سEEرمایه سیسEEتم
یا داری سEEرمایه فاشیسEEتی حEEاکمیت میEEان انتخEEاب کنEEونی، ۀالعEEاد خEEارق و خاص شرایط شود. در ارائه میتواندE و میشود

یک از حمEEایت که بود حدی تا تفاوت این و کرد ایجاد واقعی تفاوت واقع به داری، سرمایه دموکراتیک بورژوا حاکمیت
تر کامل تحکیم بEEرای دیگر طEEرف هEEای تالش به قEEاطع شکسEEتی کEEردن وارد هEEدف با دموکراتهEEا، طEEرف یعEEنی طEEرف،
که بEود سیسEتمی همان شرایط چارچوب در هم دادن رأی این که است همان کماکان واقعیت بود. اما درستی کار فاشیسم،
وحشEEتهای زمEان هم و کEرده فEEراهم فاشیسم بEEرای را حاصEلخیزی خEاک کماکان سیستم این و است کرده تولید را فاشیسم
ببینند. نسخه را آن نمیتوانند و نمیخواهند که است پنهان کسانی دید از فقط که میکند. وحشتهایی تولید بشریت برای مکرر

در و کشEور این در مEردم هEای تEEوده سEرکوب و اسEEتثمار اعمEال شEامل سیسEتم حاکمیت اصلی« از »جریان »لیبرال« یا
بی معEEادن و ریEEزان عEEرق هEEای کارگEEاه در که سEEوم جهEEان در کودک میلیون ۱۵۰ از بیش جمله است. از جهان سراسر
میخواهند جهانی غارت از بیشتری سهم که رقبایی تالش کردن مغلوب و اینها همه میشوند. اعمال استثمار مافوق رحمانه

نمایندگان دیگر »لیبرال« و نمایندگان منظور است بگیرند. این جهان مسلط قدرت عنوان به را آمریکا جای دارند آرزو و
خواهEان دمکEرات( که حEزب در »مEترقی« )جنEاحی میکننEEد. رویکEرد ملی« آمریکا »منEافع از صEحبت که وقEتی سیسEEتم

اسEEتوار مبنا همین بر هسEEتند، جامعه ۀشد زده کنEEار سابقا بخشهای برای برابر« بیشتر فرصتهای ۀ»ارائ و »تنوع« بیشتر
بین غEEارت هEEدف با رابطه در ویEEژه به همین، جز نیست چEEیزی هم آنها سEEوی از علم از جوانEEبی تشEEویق مبنEEای و است

.غارت این به خدمت و زیست محیط و مردم المللی

این تحت که است ضEEEروری اساسی واقعیت این با شEEEدن روبEEEرو بگEEEویم باید مهم نکته این بر مجEEEدد تأکید بEEEرای .پنجم
نEEدارد. این وجEEود بشEEریت بEEرای نهEEایت در و مEEردم هEEای تEEوده برای باشد، داشته زیستن ارزش که ای آینده هیچ سیستم،



میلیاردها بEEرای بلکه آمریکا در مEEردم هEEای تEEوده برای تنها نه که است سیستمی کرده؛ تولید را فاشیسم که است سیستمی
هسEEته سEEالحهای عظیم هEEای زرادخانه طریق از و است غیرضEEروری و هولناک رنجهای منشاء جهان سراسر در انسان

.است بشریت موجودیت برای روزافزونی تهدیدE زیست، محیط سریع تخریب و ای
زیست بحEEران هسEEتند،E تEEرامپ مثل که برزیل در بولسونارو مانند افرادی و ترامپ/ پنس رژیم که است مهمی حقیقت این

و محرکه قEوای انEد. اما کEرده تسEریع را زیست محیط تخریب سرعت دیگر عبارت به و اند کرده بدتر بسیار را محیطی
که است میکنEد،E عمل آن اصEلی سیاسی نماینEده عنEوان به خاص رژیم یا شخص کدام که این از فارغ سیستم این الزامات
دائمEEًا »پویEEا« که سیسEEتم یک عنEEوان به داری سEEرمایه اسEEت. غالبا داده سEEوق ناپEEذیر بازگشت ۀنقطEE به را اقلیمی بحEEران

خصوصی انباشت بEEرای اسEEتثمار بر است »پویEEایی« مبتEEنی این میگEEیرد. اما قEEرار سEEتایش مورد میکند ایجاد را تحوالتی
را امEEور همه که است آنارشی همین دقیقا و میشEEود داران( هEEدایت سرمایه بین آنارشیک رقابت )و آنارشی توسط و سود

امپریالیسEEتی ۀشد سEEازی جهEEانی شEEکل در داری، سرمایه سیستم اگر و میدهدE سوق نبود و بود ۀآستان سمت به سرعت به
.شد خواهد پرتاب آستانه آن طرف به ناپذیر بازگشت طور به بشریت یابد، ادامه اش

گویا که اند داده شکل مضحک دروغ این با شدت به را فاشیست اجتماعی پایگاه ذهنیت کشور، این در که کنید توجه
این بر و »کمونیست«( هستند حتا رادیکال« )و های بایدن( »سوسیالیست »میانه« مانند های دموکرات )حتی دموکراتها

ها دموکرات که است محدودی امتیازهای مضحک، دروغ این اند. مبنای گرفته دل به را آنها از نفرت و کینه حس مبنا
واقعی تاریخ شناختن رسمیت به لزوم و اقلیمی بحران به پرداختن ضرورت به جنسیتی، و نژادی ستم علیه مبارزه به

به یافتن دست هدف با قدرتمند جنبش یک فقط واقع به که است آن در ماجرا شدید ۀکنای اند. اما داده کشور این
در کمونیسم استقرار اساسِی هدف به گذار حال در و بخش رهایی و نوین بنیادا ای جامعه مثابه به ،حقیقی سوسیالیسم

جوانان، ویژه به اند، آمده گرفتار فاشیسم ۀتل در که افرادی از توجه قابل تعدادE برای تواند می که است جهانی مقیاس
– داری سرمایه سیستم که شوند تضادهایی مثبت حل هدف با مبارزه از بخشی و ُبریده آن از تا کند ایجاد ای زمینه

کم نسبتًا تعدادE که کند تعیینE تواند می راحتی به خردمندی انسان کند. )هر می حادتر مداوم طور به امپریالیسم
اصاًل رادیکال« و »سوسیالیست وجه هیچ به هستندE دموکرات حزب از بخشی دموکرات« که های »سوسیالیست
با آن جایگزینی و داری سرمایه سیستم الغای نه هدفشان که هستند هایی دموکرات سوسیال نیستند.E بلکه، سوسیالیست

حتا و دهد نمی تغییر را آن عملکرد و اساسی ماهیت که است داری سرمایه سیستم در اصالحاتی بلکه سوسیالیستی نظام
.(گذارد نمی آن اساسی عملکرد و ماهیت بر توجهی قابل تأثیر
که داشت وجEEود شEEده آل ایEده زنEدگی سEEبک یک کشEور این در بیسEEتم، قرن اوایل و نوزده قرن اواخر در شود می خیال
کEار در خیEالی تصEویر این به بازگشEتی هیچ که حEالی گماشEت. در اش( همت دوباره تولد )یا بازگرداندن برای باید حاال

به منصEEفانه و بEEود سEEنتی« حEEاکم هEEای »ارزش آن در که پEEاک و سEEاده اصEEطالح به آمریکEEای به بازگشEEتی نیسEEت. هیچ
بEود( کEرده اراده خEدا که جایگEاهی )یا را خEود ۀشایست جایگEاه کس هر و داد می پEEاداش کوشی سخت »محسناتی« چون

و هسEEتند آن »رجعت« به دنبEEال به آلEEود تEEوهم که است کسانی ذهن ۀساخت فقط چیزی ندارد. چنین وجود کرد، می اشغال
از را خیEEالی چEEیز این کنند می گمان که چیزی هر و کس هر از که است شده داده شکل عقالیی غیر شکلی به ذهنیتشان

فقط اما سفید مردان ویژه )به زیادی ۀعد دهه، چند مدت به دوم جهانی جنگ از پس دوره باشند. در متنفر است برده بین
و خودروسازی مانند ای عمده صنایع در توانستند می نداشتند،E دانشگاهی تحصیالت که کسانی شد( از نمی محدود آنها به

بازگشت نEEیز وضEعیت شEوند. این متوسEEط« برخEEوردار طبقه زنEدگی »سEEطح از و شوند استخدام باال دستمزدهای با فوالد
خEEون که صEEفت شEEیطان هEEای »لیبرال های توطئه خاطر به ندارد. نه وجود ها رجعت این برای ای پایه نیست. هیچ پذیر
به  بلکEEه،.(کیوآنEان ۀفرقE در تEرامپ فاشیست طرفEEداران باورهEای به است اشEاره)خورنEد«  می را شده دزدیده های بچه

زیست ۀفاجعEEE اگر و درآورده هست که شEEEکلی این به را دنیا که داری-امپریالیسم سEEEرمایه سیسEEEتم کارکردهEEEای خEEEاطر
بEEزرگ هEEای زرادخانه قدرتمندE دارنEEدگان نکنEEد، منقEEرض را بشEEریت اسEEت، شEEدن نزدیک حال در سرعت به که محیطی

.بکنندE توانند می را کار این ای هسته جنگ انداختن راه با ای، هسته

که بEEود گسترده بیماری و فقر از مملو جهانی گذشته، باشد. زیرا داشته را واقعی ۀگذشت به بازگشت آرزوی نباید کس هیچ
در جهانی جنگ دو که رنجی و دیدند.E ویرانی وحشتناک های خسارت امروز از بیش حتا سوم، جهان در ویژه به مردم،

آمریکا متحEEده ایEEاالت دوم، جهEEانی جنگ پایEEان در و شEEدند ذبح نفر میلیEEون بEEود. دهها هولنEEاک آوردند بEEار به بیستم قرن
و سEEوختندE اتمی هEEای بمب آتش در  ژاپن مEEردم از نفر هزار زد. صدها ژاپن شهر دو به اتمی حمالت به دست بالفاصله
زنEEان و پوسEEتان رنگین بEEود، نهادینهE تبعیض و نEEژادی جداسEEازی آمریکEEا، ۀجامعEE خEEود شEEد. در ای« آغاز هسته »عصر
سEEیاهان ویEEژه به و شEEد، می سEEرکوب شEEدت به جنسی دگرباش افراد موجودیت داشتند،E دوم« را درجه »شهروند موقعیت

)حEال گذشEEته به بازگشت در نه شEEد. آینEده،E می تکمیل کارانه تبه اعمEال دیگر و لینچ با که بودند دائم وحشت معرض در



نهایت در و واقعی سوسیالیستی ۀجامع یک سوی است: به نهفته جلو به رفتن در خیالی( بلکه یا باشد واقعی گذشته، این
و فکEEری مEEادی، نیازهEEای تEEأمین را عملی هEEای سیاست و اساسی گیری جهت ای، جامعه چنین کمونیستی. در جهان یک

هEEای عمل ابتکEEار جامعEEه، خصEEلت و تعEEاونی و جمعی بنیEEان چEEارچوب در زمان، هم و کرد خواهد تعیینE مردم فرهنگی
کهنEEه، ۀاسEEتثمارگران اجتمEEاعی و اقتصEادی روابط ۀهمEE جامعه، آن شد. در خواهند برخوردار روزافزونی ۀ�دامن از فردی

.شد نخواهد بنا دیگران بدبختی بر ای عده رفاه دیگر و شد خواهد گذاشته سر پشت گری ستم و نابرابری
بEEرای تالش طریق از توان نمی شد، روبرو ها آن با باید که را عمیقی مشکالت و کنونی بندی قطب که باشد روشن باید

اسEEت. مسEEاله همین مصEEداق گذشEEته، ۀدهEE »اشEEغال« در جنبش ۀکرد. نمون حل موجود سیستم چارچوب در »تنظیم« امور
فEEوِق درصEEِد یک مقابل در درصEEدی ۹۹ بنEEدی قطب ایجEEاد و بنEEدی قطب کEEردن عEEوض »اشEEغال« بEEرای جنبش تالش

اجتمEEاعی روابط همچEEنین بلکه اقتصEEادی روابط تنها نه که بEEود علت این به عمEEدتا آن شکست و خEEورد شکست ثروتمند،
قابل بخش و هسEEتندE قدرتمنEEدیE مEEادی مختلف( نیروهEEای های جنسیت و متفاوت »نژاد«های میان ۀگران ستم روابط )مانند

قویا )یا برند می سEEود آن از که ای گرانه سEEتم و نEEابرابر اجتماعی روابط تا اند درصد« مصمم ۹۹» این از ای مالحظه
رقEEابت به وادار را مEEردم داری سEEرمایه که جامعه این در خصوصEEًا کننEEد،E حفظ برنEEد( را می سEEود که کنندE می فکر

.کند می یکدیگر با بیرحمانه

روابط تغیEEیر و کEEردن کن ریشه بEEرای مسEEاعد ای زمینه تEEوان می متفEEاوت، بنیEEادًا اقتصEEادِی نظEEاِم یک اسEEاس بر فقط
وضعیتی از فراتر لنین، قول به و کرد ایجاد کنند،E می تقویت و همراهی را ها ستم این که افکاری و گرانه ستم اجتماعی

دیگEEران با رابطه در را خEEود مEEوقعیت خسEEیس، یک چشEEمِی تنگ با شEEوند می مجبور بلکه تشویق تنها نه مردم که رفت
این محاسبه  E.منابع آن در که است( سوسیالیستی تولید شیوه) سوسیالیستی اقتصادی نظام یک متفاوت، بنیادًا نظام کنند
نیازهEEای تا گیرند می قEEرار اسEEتفاده مEEورد و شEEده بسEEیج شEEده ریEEزی برنامه صEEورت به و است اشتراکی جامعه، تولیدِی
.شود تامین یابند، می گسترش مستمر طور به که مردم، فرهنگی و فکری مادی،
که هست نیEEاز بلکه واقعیت« هست با شEEدن »روبرو به نیاز تنها نه که کند می خاطرنشان قویا و بازهم اینها، همه .ششم

علمی تحلیل جEدی طEور به بنEابراین، و شEود بEرده کEار به پیگیرانه و پیوسته ،است مهم حقیقت و است مهم علم اصِل،
پیش مرتبا آن، حل راه و دارد قEEرار بشEEریت مقابل که معضEEلی با رابطه کEEردم( در ارائه را آن رئEEوس جا این در )که

باید متفEEاوت کEEامال جهِت کEEدام به و است روان سو کEEدامین به جهEEان سیسEEتم، این ۀسEEلط شود: تحت پرسیده و شده کشیده
مهم شEEده، تعEEیینE علمی نظر از حقیقت و علم )که رویکEEرد همین از استفاده به تمایل مستلزم برود. این، تواند می و برود

چند ۀنتیج که است نوین کمونیسم با رابطه در ویژه به و کمونیستی جنبش تاریخی تجربه و کمونیسم با رابطه است( در
بEEوده آن ورای به کیفی جهشی اما بود یافته تکامل قباًل که است کمونیستی تئوری تداوم نوین کمونیسم .است من کار دهه

کمونیسEتی جنبش تEاریخی تجربه و کمونیسم به که کسEانی باشEد. بEرخالف می نیز آن از گسستی مهم، جهات برخی از و
ۀمطالعEE به دست من، رهبری تحت ای عده و من گیرند، می اش نادیده سادگی به یا کنند، می محکوم را آن و زده تهمت

وجEEود به آن توسط که ای سوسیالیسEEتی جوامع و کمونیسEEتی جنبش تEEاریخ مEEورد در تحلیل و تحقیق جEEدی، علمی گسترده
نبEEوده واقعیت در که اند  خوانEEده »سوسیالیسEEت« را خEEود که است بوده کشورهایی شامل همچنین مطالعه زدیم. )این آمد،

بیش که شEEرقی، اروپای کشورهای و شوروی جماهیر اتحاد و اخیر های دهه در ونزوئال ،۱۹۵۹ سال از کوبا اند. مثال،
آنجا در شEEوند، نق++اب بدون دارِی سرمایه کشورهای به تبدیل قبل دهه چند که این از پیش ها سال یعنی پیش، سال ۶۰ از

در سوسیالیسم ۀتجربEE که رسEEاند نتیجه این به را ما علمی کEEرد(. رویکEEرد می حEEاکمیت و شEEده احیEEاء داری سEEرمایه
وجEEود به چین در سEEپس و شEوروی جمEاهیر اتحEاد در ابتEEدا ها کمونیست رهEبری تحت که سوسیالیسEتی واقعا کشورهای

،۱۹۷۶ سال در مائو مرگ از بعد چین، در سپس و ۱۹۵۰ دهه در شوروی در داری سرمایه اینکه از قبل )یعنی، آمدند
تجربه این در حEEال، این گفت. با توان می چین مورد در بیشتری قاطعیت با را این و است، بوده مثبت شود( عمدتا احیاء

.اند بوده بار اسف حتا و جدی اشتباهات موارد برخی در که داشت وجود هم مهمی اما ثانویه اشتباهات
عنEEوان به بشEEری، هEEای تالش از وسEEیعی طیف و کمونیسEEتی جنبش تEEاریخی تجربه این از گیری نتیجه با نوین، کمونیسم

با رابطه در چه – امEEور همه در علمی روش از اسEEتفاده و علم حیEEاتی اهمیت بر خEEود، کننEEده تعEEیین رویکEEرد و روش
ورشکسEEته مفهEEوم توجیه و کEEاربرد به با مترادف که را رویکردی هر نوین، کند. کمونیسم می تاکید — جامعه یا طبیعت

به رسEEیدن بEEرای »ابEEزاری« است »حقیقت« صEEرفا که این یا کنEEد« باشد می توجیه را وسEEیله »هEEدف مضر العاده فوق و
.کند می رد قاطعانه است، عینی واقعیت صحیح بازتاب واقع به که این نه و مطلوب اهداف
اسEEت؛ رفته کEEار به داری-امپریالیسم سEEرمایه سیسEEتم عملکEEرد و مEEاهیت از درک تعمیق بEEرای رویکEEرد و روش همین

دارد ادامه علمی کEار دارد. این آن آینده و بشریت برای وحشتناکی اثرات و پیامدها جهان بر اش سلطه تداوم که سیستمی
کEEاماًل جهEEانی ایجEEاد و سیسEEتم این نهEEایی الغEEای بEEرای که است ای انقالبی جنبش تکامل و توسEEعه کEEاِر از مهمی بخش و

پاسخ باید که است بسEEیاری هEEای چEEالش و داد انجEEام باید که است زیEEادی اسEEت. کارهEEای ضروری بهتر بسیار و متفاوت



و است مواجه آن با بشEEریت که اوضEEاعی به مربEEوط اساسی مسEEائل از علمی سEEنتز و تحلیل و تجزیه یک بگیرنEEد. امEEا،
انقالبی کمونیست حEEزب وبسEایت در مطEالب سEایر و من هEEای نوشEEته و ها سEخنرانی در وضEEعیت این از رهEایی امکان
عمق با آثاری در هم و تر دسترس قابل شکل در هم و اند شده ارائه فشرده شکل در هم مطالب است. این موجود آمریکا

گسترده اندازی چشم من، قلم به شمالی آمریکای در نوین سوسیالیستی جمهوری برای اساسی قانون در توجه. و قابل
سEEوی به حEEرکت مسیر در بخش، رهایی و متفاوت کاماًل ای جامعه ایجاد برای است شده گذاشته پیش مشخص طرحی و

 .کمونیستی جهان یک ایجاد نهایی هدف
ف+رهنگی و فک+ری جوشش و مخ++الفت نارض++ایتی، از حم++ایت در تنها نه اساسی ق++انون این در که است فکت یک این

هیچ راهنمای یا اساسی سند هیچ در و دیگر کجای هیچ در که است شده وضع مقرراتی آن، تامین با رابطه در بلکه
است اس++توار اقتص++اد سوسیالیستی دگرگونی بر رویکرد، این مستحکم ۀهست یافت. و توان نمی را آن مانند حکومتی،

کن ریشه سیاس+ی، نهاده+ای و اجتم+اعی روابط در آن با متن+اظر تغی+یرات و اس+تثمار ه+ای شکل ۀکلی محو هدفش که
»م++ردم تواند می که است رویک++ردی ت++رویج کل، طور به جامعه در و آموزشی سیستم طریق از و ها ستم ۀکلی کردن

ش++ود می رهنم++ون که جا هر تا حقیقت دنب++ال به تا کند توانمند علمی کنجک++اوی و انتق++ادی تفکر ۀروحی++ ۀزمین در را
اساسی من++افع با تط++ابق در را آن بتوانند به+تر و ش++وند آگ+اه جه++ان م+ورد در مستمر طور به ترتیب، این به و بروند

انس++ان به و آورده وج++ود به اجتماعی و تولیدی نیروهای در عظیمی شکوفایی ای، جامعه دهند.« چنین تغییر بشریت
را جامعه کنند؛ مبارزه و کار هم کنار در مردم، اساسی نیازهای رفع برای تا کرد خواهد قادر را آنها و داده الهام ها
–آماجش++ان برس++انند ی++اری آن به و کرده حمایت جهان سراسر در انقالبی مبارزه از و کنند دگرگون اساسی طرزی به

چ++الش به ح++ال هم++ان در و رهاس++ت، اس++تثماری و س++تم گونه هر از که باشد کمونیس++تی جهان یک ایجاد نهایی هدف
داری- س++رمایه سیس+تم تحت که ج++امع و معن++ادار ش++کلی به اکولوژیک و محیطی زیست بح++ران اگزیستانسیالی حقیقتا

.بپردازند نیست، ممکن امپریالیسم
آن به جEEدی طEEور به که این بEEدون اینها اغلب اسEEت؛ زیEEاد انEEدازه از بیش انEEد، کEEرده رد را کمونیسم که کسEEانی شEEمار

تعصEبی و جهل در امر این کننEEد. علت آن به جEدی نگEاهی اند نشEده حاضر اصال اینکه یا و اند کرده رد را آن بپردازند
تقویت به فقط تحریفات این و اند داده اشاعه وقفه بی کنونی نظم حافظان که است تحریفاتی اش نهایی منبع که است نهفته
حمله داد( که نشEEان تEEوان می راحEEتی به )و گفت باید  اینجEEا اسEEت. در کEEرده خEEدمت سEEتمگرانه شEEدت به موجEEوِد نظم

که ها فاشیست توسط حقEEایق دسEEتکاری که است شEEنیع و چرند همانقEEدر خEEود، نوع در کمونیسم، »لیبرال« به بورژوازی
فکت با تقابل در عریEEان طEEرزی به و بوده علمی روش آشکاِر نقض کار کنند.E این می نکوهش را آن ها« اینقدر »لیبرال

و علمی و صEEادقانه رویکEEردی بردن کار به از کند:E امتناع می وارد بشریت به بزرگی آسیب کار، است. این واقعی های
بسEEتن یعEEنی نEEوین، کمونیسم تکامل و کمونیستی جنبش واقعی تاریخ و کمونیسم مورد در آن ضد بردن کار به آن جای به

آلترناتیو تنها روی به در بستن داری- امپریالیسم؛ سرمایه ۀدرند حقیقتا سیستم مقابل در واقعی آلترناتیو تنها روی به درها
زیسEEتن ارزش که کند می نماینEEدگی را ای آینEEده و بشEEریت کل نهEEایت در و بشEEریت هEEای تEEوده اساسی منافع که معتبری

 .دارد

هEEای فEEداکاری بEEدون بلEEه، و مصEEممانه مبارزه بدون امر بود. این نخواهد و نیست آسان راهی بهتر جهانی به رسیدن راه
همین که دهشتهایی تداوم یعنی داری- امپریالیسم، سرمایه سیستم این سلطه تحت فعلی، روند تداوم نیست. اما ممکن عظیم

خطر و دید تEEوان می را شEEان فEEوری خطر تEEری وخیم هEEای دهشت ۀعالو به شود، می مرتکب جهان در سیستم امروز،
.شود می نزدیکتر روز هر که اگزیستانسیالی واقعی

از که ما از بسEEیاری شEEمار اسEEت، گEEرفتن نEEیرو حال در و است تهدیدی هنوز که فاشیسم مهیب تخریبی نیروی برابر در
که ایم آمEEده گEEرد فراخEEوان این حEEول داریم، سر در را بهEEتر جهانی آرزوی و بوده خشمگین و بدحال شدت به مسئله این
این که باشEEیم جسEEور آنقEEدر و باشEEیم شEEجاع آنقEEدر بیاییدE باشEEند. حEEال ما راهنمای باید و است مهم حقیقت و است مهم علم

از شEEود می منتهی کجا به که این از فEEارغ و کEEنیم جسEEتجو را حقیقت که باشیم مصمم و بریم کار به مانع بدون را اصل
ریشه که تعصEEباتی و هسEEتندE گEEرامی برایمEEان که توهماتی از جمله از کنیم، عبور امر این موانع همه از کنیم، پیروی آن

آن به و زده عمل به دست و کEEنیم جEEرات دارنEEد. بیایید مغEEایرت شEEده، اثبات علمی نظر از حقایق و واقعیت با ولی دارند
بهEEتر بسEEیار ای آینEEده و متفEEاوت بنیادًا جهانی بپوشانیم: ایجاد عمل جامه کند می آشکار ممکن امری عنوان به علم که چه

.بشریت برای
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